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Tehdään tulevaisuus
yhdessä!
Seuran toiminnanjohtajan vaihdos tuo
uusia tuulia ja muutoksia toimintaan.
Hyvä niin. Mitään äkkinäisiä käännöksiä ei kuitenkaan tehdä, eikä ole tarpeenkaan. Toimintaa kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa ja jäsenistön
toiveiden pohjalta. Ottakaa siis kantaa
ja olkaa aloitteellisia.
Kentän tulevaisuuden kannalta Tampereen keskustan yleiskaavassa tehdään
linjaukset kentän kohtalosta pitkällä aikavälillä. Tätä kirjoitettaessa kaavan
käsittely on kesken.
Käsiteltävänä oleva kaavaehdotus
antaa hyvät mahdollisuudet täysimittaisen kentän toiminnalle hieman nykyistä
kenttää siirtämällä.
Tämä on meidän kannaltamme erittäin positiivinen lähtökohta.

Kannattaa myös muistaa, että pelaamme nykyisellä kentällä runsaat 10
seuraavaa vuotta.
Aikaa kuluu yleiskaavan vahvistamiseen, sen jälkeen laadittavan asemakaavan valmisteluun ja käsittelyyn sekä
rakentamisen käynnistykseen.
Myös ratikkalinjan jatkaminen
TaYS:in alueelta koilliskeskukseen pitää päättää ennen kuin mitään rakentamista kannattaa käynnistää. Aikaa siis
kuluu.
Kenttä vaatii jatkuvaa parantamista
ja vuosittaisia investointeja nykyisten
väylien pitämiseksi hienossa kunnossa.
Golfkentille kerääntyy helposti niin
sanottua korjausvelkaa, jos vanhojen
osien korvausinvestointeja ei tehdä
ajoissa.

Näin on jo käynyt muun muassa
meidän tieverkostollemme ja vesihuollolle.
Hoidetaan kenttä paremmin. Olemme talven aikana investoineet konekantaan. Näin luomme edellytykset
korvausinvestoinneille ja kentän parannustoimenpiteille.
Tulevaisuus näyttää valoisalta. Työtä pitää kuitenkin tehdä joka päivä.
Tarvitsemme uusia jäseniä, kenttä on
pidettävä hyvässä iskussa ja talous
kunnossa. Tässä työssä tarvitsemme
kaikkien panosta. Tehdään TammerGolfin tulevaisuus yhdessä.
Pentti Rantala
puheenjohtaja

Tässä Lassi-Pekka Tilanderin piirtämä hahmotelma kentän sijoittumisesta
Ruotulaan mahdollisen uudisrakentamisen jälkeen.
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Toiminnanjohtaja Markus Junni
haluaa korjata golfin ongelmallista imagoa

Ovet auki, kynnys matalaksi
Tuore tamperelainen Markus Junni sanoo viihtyvänsä uudessa kotikaupungissaan todella hyvin.
–Tämä on entiseen kotikylääni verrattuna oikea kaupunki. Aktiviteetteja
riittää, olen käynyt katsomassa koripalloa ja jääkiekkoa ja poikennut muutaman kerran museoissa ja teatterissa, sanoo Hyvinkäällä varttunut Junni.
Niin ja onhan Tampereella myös
50-vuotias Tammer-Golf, jonka toimin-

nanjohtajana Junni aloitti vuodenvaihteessa. Mitkä ovat ensivaikutelmat?
–Seurassa on tosi hyvä henki, moni
sanoo suoraan että TG on rakas seura.
Ihmiset haluavat oikeasti kehittää kenttää ja toimintaa. Minun tehtäväni on ohjata ja motivoida sekä luoda toiminnalle
paremmat edellytykset, sanoo Junni.
Hän haluaisi entistä useamman pelaajan osallistuvan seuran toimintaan.
Se ei kuitenkaan tarkoita koko kauden

mittaista riippaa jalassa. –Kun toiminta
on vapaaehtoista, ei kannata sitouttaa
liikaa. Jos ihminen hoitaa vaikka yhdenkin homman kesässä, se on hieno
homma.
Yksi tuollainen tehtävä voisi olla kisaisännän rooli. Tänä kesänä jokaisessa
kilpailussa on isäntä, joka toivottaa pelaajat tervetulleeksi ja toimii sitten kentällä tuomarina.
–Tuomarin tehtävä ei ole kytätä virheitä, vaan auttaa pelaajia. Niin he tuntevat, että heistä pidetään huolta.

Pitkä kokemus

Tammer-Golfin uuden toiminnanjohtajan Markus Junnin mielestä lähtökohta
on, että kenttä on saatava kuntoon ja kentän hoitotasoa on nostettava.
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Junnilla on nuoresta iästään (29) huolimatta pitkä kokemus golfista.
–Juniorimailakin taisi olla minua pitempi, kun isä vei kentälle. Olin junioriryhmissä 10–11-vuotiaaksi, sitten jääkiekko
vei.
Siirryin
9-luokalla
Jääahmoista neljäksi vuodeksi HKP:hon
ja sain sitten sopimuksen Mestiksessä
pelaavaan KooKoohon, jossa pelasin
pääosin A-junioreissa.
Kiekkoura kuitenkin jäi, kun Junni
sai armeijan käytyään palvelupäällikön
paikan HyviGolfista. Hän tykästyi hommaan niin, että alkoi kouluttautua seurajohtajaksi.
–Opiskelin työn ohella ammattikorkeakoulussa tradenomin tutkinnon, sitten suoritin Vierumäellä yritysjohtamisen erityisammattitutkinnon, joka oli
käytännössä golfjohtajatutkinto. Sen lisäksi tuli luettua muutama vuosi sitten
Itä-Suomen avoimessa yliopistossa urheilujohtamisen sivuainekokonaisuus.
Olen saanut tehdä kaikki opiskeluni
suoraan golfin pariin.
Pelaaminen sen sijaan on jäänyt vähiin. –Alle kymmenen kierrosta kesässä
on keskimäärin tullut pelattua, sanoo parhaimmillaan kuutosen tasoituksella pelannut Junni.

Tänne voi tulla koska tahansa tutustumaan.
Klubitalossa on ravintola, caddiemasterilta saa
poletteja ja mailat, joilla voi käydä
kokeilemassa lyömistä rangella.

Kenttä kuntoon
Golfseuran paras käyntikortti on tietysti
hyväkuntoinen kenttä. Se on TammerGolfissakin tiedostettu ja esimerkiksi
konekantaan on tehty merkittäviä parannuksia.
–Lähtökohta on se, että kenttä on
saatava kuntoon. Eli kentän hoitotasoa
on nostettava. Jos korjaamme vaikka
yhden huonon tiipaikan, se ei tuo meille
yhtään uutta jäsentä, eikä lisää omien
jäsenten tyytyväisyyttä, koska meillä on
vielä 17 tiipaikkaa, joille ei ole tehty
mitään.
Viidakkorumpu on armoton, jos
kenttä on huonossa kunnossa. Junni toivoo, että omat jäsenet eivät mustamaalaa kotikenttäänsä.
–Voi sanoa, että talvi oli tosi vaikea
ja kahdella greenillä on vaurioita. Tai
sitten voi sanoa, että talvi oli vaikea,
mutta hyvältä näyttää, ongelmia on vain
kahdella greenillä. Toinen kuulostaa siltä, että kenttä on ihan umpisurkea, toinen siltä, että hei, tuollahan on hommat
hoidettu hyvin.

Imago-ongelma
Ruotsissa golf on todellinen kansanlaji.
Voisi olla meilläkin, mutta golfilla on
Junnin mielestä imago-ongelma.
–Tuo klubitalon ovi on vähän kuin
presidentinlinnan ovi. Vaikka se olisi
auki, ulkopuolinen ei uskalla tulla sisään.
Golfia ei ehkä enää pidetä eliittilajina, mutta moninaiset säännöt tekevät
klubitalon kynnyksestä korkean. Voiko
sinne edes tulla farkuissa? Junni haluaa
pitää ovet auki kaikille.
–Meidän pitää kertoa, että tänne voi
tulla koska tahansa tutustumaan. Klubitalossa on ravintola, caddiemasterilta
saa poletteja ja mailat, joilla voi käydä
kokeilemassa lyömistä rangella. Ja koska tämä on urheiluseura, ulkoliikuntavarustus riittää.
Junni on pistänyt pyörät pyörimään
jäsenten hankkimiseksi. Tammer-Golf

Markus Junni pelaa tasoituksella 10,1.

sai golfin edistämissäätiöltä 5 000 euron
apurahan golfin ilosanoman levittämiseksi ja yhdessä Golfliiton kanssa lajia
levitetään myös kouluihin.
–Lahjoitamme viidelle lähikoululle
”Draivia kouluun” -golfsetin, jolla oppilaat voivat tutustua lajiin. Mailoissa
on isot lavat, jotta aloittaminen olisi
helppoa ja hauskaa. Liitto maksaa kouluttajan, joka kiertää opastamassa opettajia, kertoo Junni.
Kouluille on annettu viestiä, että
luokat ovat aina tervetulleita Ruotulaan
vaikka liikuntatunneilla.

Lapset ilmaiseksi
Tammer-Golfin ehdoton valtti on sijainti. Kun bussi pysähtyy kentän viereen,
eivät lapset tarvitse vanhempien kuljetusapua. Eivätkä paljon papan ja mamman kukkaroakaan.
–Hienoin juttu on, että jatkossa kaikki alle 12-vuotiaat pelaavat kentällämme ilmaiseksi. Tällä halutaan tehdä
mahdolliseksi vähän pelaaminen. Kun

					

kaikki kymmenvuotiaat eivät välttämättä jaksa pelata koko kierrosta ja pelaavat ehkä vain muutaman kerran kesässä, vanhempien ei tarvitse maksaa
pelikausimaksuja.
Junni tiedostaa hyvin, että lasten
kanssa touhuaminen on pitkän tähtäimen toimintaa. Kun siemen on joskus
kylvetty, se voi puhjeta kukkaan vuosien kuluttua.
–Jokainen väylä, jonka juniorit kentällä kävelevät, on meille plussaa.
Seuraan tulevien pikkujuniorien ohjaaminen on tänä kesänä Ira Koivusalon kontolla. Varalassa liikuntaneuvojaksi opiskeleva Ira on myös yksi
uusista caddiemastereista.
–Tavoitteena on saada juniorit viihtymään, haluamme että aloittaminen on
hauskaa ja leikinomaista. Kun tämä toiminta on Iran vastuulla, voivat prot panostaa enemmän niihin junioreihin, jotka haluavat harjoitella ja kilpailla
tosissaan.
Pekka Mikkonen
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Caddiemasterimme vas. Ira Koivusalo, Katariina Räsänen, Maija Kunnas, Iida Tikakoski ja Otto Räty.

Kauden caddiet
Ira Olen Ira ja olen ollut Tammer-Golfilla töissä tammi-

kuusta alkaen toimiston puolella. Teen töitä oppisopimuksella, eli opiskelen samalla liikuntaneuvojaksi Varalassa.
Opiskeluni takia, työnkuvaani kuuluu toimistotöiden ja
caddiemasterhommien lisäksi lasten kanssa työskentely.
Muutin Tampereelle elokuussa 2016 lentopalloharrastuksen
ja Varalan pitämän liikunnanohjauksen peruskurssin takia.
Liikunta on ollut aina osana elämääni ja golfiakin on tullut
pienenä harrastettua. Toivottavasti päästään pian korkkaamaan golfkausi 2017! Nähdään pian Tammer-Golfilla!

Maija Olen 23-vuotias tamperelainen tyttö, joka opiskelee Helsingissä. Vapaa-ajalla musisoin sekä pelailen
tennistä ja golfia. Jutellaan lisää, kun tavataan Tammer-golfissa!
Iida Olen Iida ja olen yksi Tammerin uusista caddiemastereista. Olen kotoisin Loimaalta, ja osa saattaakin huomata
murteestani, etten ole täkäläisiä. Nykyisin opiskelen
6
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Raumalla luokanopettajaksi. Tampereelle olen eksynyt jo
muutamana kesänä.
    Ensi kosketuksen golfiin olen saanut jo kouluikäisenä,
mutta nykyisin vapaa-aikani ovat vieneet muut harrastukset
ja kesäaktiviteetit. Ehkäpä tänä kesänä tulee uusi polte
päästä valloittamaan viheriöitä. Haluan toivottaa kaikille
mukavaa golf-kesää! Tule ihmeessä moikkaamaan meitä
cädäreitä toimistolle!

Katariina Moikka! Oon 25-vuotias, tänä vuonna

luokanopettajaksi valmistuva tamperelainen. Kesä 2017 on
jo neljäs kesäni caddiemasterina Tammer- Golfissa. Golfia
pelailen kesäisin satunnaisesti. Mukavaa golfkesää kaikille

Otto Olen 25-vuotias opiskelija, ja tällä hetkellä opiske-

len Seinäjoen ammattikorkeakoulussa liiketaloutta. Olen kotoisin Tampereelta. Golfia olen harrastanut vajaat 15 vuotta
vaihtelevilla pelimäärillä, mutta viime vuosina olen viettänyt kesääni hieman enemmän kentällä golfin parissa.

Eeva koki yllätyksen
jos toisenkin

Marraskuun 2016 vuosikokouksessa
vas. Noora Tamminen ja Eeva
Tamminen valittiin Tammer-Golfin
kunniajäseniksi.

Tammer-Golfia jämäkällä otteella lähes
30 vuotta johtanut Eeva Tamminen
ehti kokea urallaan jos jotakin. Suurimmat ja mukavimmat yllätykset osuivat
kuitenkin TG:n toiminnanjohtajan pestin loppumetreille.
–Oli sydäntä lämmittävä yllätys, että
minut valittiin seuran kunniajäseneksi.
Pääsin tosi arvokkaaseen porukkaan,
Kaivolan Markun, Kaivolan Tepon,
Minetin Kalevin, Paltian Villen, Puumalaisen Erkin ja Tammisen Nooran
kanssa, kertoo Eeva.
Se toinen yllätys oli vielä sykähdyttävämpi, kun Eeva sai kulttuuri- ja opetusministeriöltä Suomen liikuntakulttuurin ansioristin.
–Jouduin sellaiseen seuraan, että
olin lavalta pudota, kun samassa porukassa olivat Asko Arkkola, Jusa Hämäläinen, Heikki Kouhi, Outi Kunttu, Pekka Lindroos, Petteri Nykky ja
Lassi Tilander, kertoo Eeva.

TG:n jäseniä Eevan saamat tunnustukset eivät yllätä.
Vuodesta 1992 toiminnanjohtajana
toiminut Tamminen on johtanut seuraa
jalat maassa ja pitänyt entisen ammattinsa verovirkailijan rautaisella ammattitaidolla talouden tasapainossa.
Tammer-Golf onkin pystynyt investoimaan sekä kenttään että huoltorakennuksiin ilman maksujen huomattavia
korotuksia.
Miehensä Jussin ”Pääkköseksi” ristimä Eeva Tamminen on pitänyt päänsä
myös joidenkin jäsenien visioimissa kehityshankkeissa.
Muodinmukaisesti Tammeristakin
haluttiin tehdä osakekenttä.
–Jos tästä olisi tehty osakekenttä, en
tiedä missä olisimme tänä päivänä. Onneksi kaupunki muistutti seuraa siitä,

että maan vuokrasopimus on tehty yhdistyspohjaisen kentän kanssa.
Eeva Tamminen jäi vuodenvaihteessa eläkkeelle hyvillä mielin. Muistot
työurasta ovat positiivisia.
–En kadu yhtään, että lähdin tälle
uralle. Tämä on ollut minulle rikas ja
ihana elämäntapa ja seura on taloudellisesti hyvässä jamassa. Kun talous on ollut kunnossa ja seuran ilmapiiri hyvä,
tämä työ ei ole ollut raskasta.
Kun työt loppuvat, suuntaa Eeva tarmonsa uusiin asioihin. Hän vetää klubitoimikuntaa ja on yhä tiedotustoimikunnan kantava voima. Eikä siinä
kaikki.
–Aion myös pelata aktiivisesti, nyt
kun siihen on aikaa.
Pekka Mikkonen

Golfliiton 60-vuotisjuhlagaalassa 4.3.2017 palkittuja. Suomen liikuntakulttuurin
ansioristin saajia kuvassa vas. Heikki Kouhi, Jusa Hämäläinen, Eeva Tamminen,
Asko Arkkola ja Lassi Tilander.
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Aktiivista passiivista
kentänhoitoa
Toivottavasti kelit lämpiävät ja saataisiin pelikausi alulleen. Tässä kauden
kynnyksellä muistutuksena meille kaikille kuuluvasta asiasta; kuinka meistä
jokainen voi auttaa kentän kunnossa pysymisessä.
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Hiekkasiemenseospullot ilmestyvät
taas ykkösen tiin nurkille. Mainiosti te
pelaajat niitä olettekin ottaneet kierroksille ja täyttäneet lyöntijälkiä. TG:n
väyliltä, niin kuin kaikki tiedämme, divotit eivät irtoa aivan oppikirjamaisesti,
joten niiden paikalleen saaminen on
pääosin mahdotonta.
Hiekkasiemenseosta lyöntijälkeen
niin saamme ainakin kolme etua. Ei tarvitse lyödä vanhasta jäljestä, eikä lyöntijälki joka kerta suoraan lipulle osoita.
Eikä pallo niin usein tasaiselle paikkausalueelle jääkään, vaan rullailee kyllä useimmiten yli. Nopeasti ruohokin
alkaa kasvaa ja lyöntijälki normalisoituu, ellei aivan parane. Rutiinina täyttäminen on vastaavaa kuin alastulojälkien
korjaaminen viheriöillä.
Niin, alastulojälkien korjaamisesta
on luultavasti puhuttu ja kirjoitettu
enemmän kuin mistään. Urbaanit legendat kertovat ansiokkaista pelaajista, jotka korjaavat kymmeniä ellei satoja jälkiä, omiensa lisäksi, kierroksen aikana.
Kuitenkaan en ole kenenkään kuullut
sanoneen, ettei korjaisi omiansa. Tässä
on yhtälö, jota en oikein ymmärrä. Miten on mahdollista, että kaikki korjaavat

jälkensä ja osa vielä moninkertaisesti.
Ja lopuksi vielä muutama sana kulkemisesta. Kulkemista ohjataan Next
tee -kylteillä, herkästi kuluviin paikkoihin laitetaan ketjuja ja köysiä ohjaamaan kulkua. Näiden tarkoituksena on
jakaa kuluminen laajemmalle alueelle,
ohjata kulkua teille tai ei niin kriittisille
alueille. Näin saamme pidettyä pelillisesti tärkeät alueet hyvässä kunnossa.
Samalla ohjaamme kulkureittejä niin
että pelinopeus ja -sujuvuus säilyvät.
Esimerkiksi kakkosen viheriöltä
kulkua kolmosen tiille ohjataan vanhaan malliin takakautta. Tällä saamme
monta kärpästä yhdellä iskulla, pyhitetään etuvasemmalla oleva kumpu pelillisiin tarkoituksiin, nopeutetaan väylällä olevien pelaajien lähestymisiä ja
samalla annetaan nelosen viheriöllä
puttaaville pelirauha.
Koko kenttätoimikunnan ja omasta
puolesta toivotan kaikille hyvää kesää;
paljon kierroksia ja vähän lyöntejä kenttää kunnioittaen.
Marko Koski
kenttätoimikunnan
puheenjohtaja

Avantista on iso apu kentän rakentamisessa ja kunnostusten tekemisessä.

Avant kuormaa
ja Buffalo puhaltaa
Kevät tulla löntystää hieman onnahdellen. Talvi koetteli kenttää kovalla kädellä, mutta tätä kirjoittaessani tilanne
näyttää varovaisen lupaavalta. Kunhan
sää lämpenee, kasvu pääsee alkamaan
ja vauriot korjaantumaan. Olemme tehneet risukoiden raivausta ja viimeistelleet syksyn ja talven kaivutöitä kentän
kuivumista odotellessamme.
Talvella kentällä kaadettiin puita.
Väylän 6 viheriön ympäristöstä kaadettiin muutama viheriön lähellä kasvanut
puu, jotta viheriöllä olisi entistä paremmat mahdollisuudet kestää kauden kulutus. Ojan takaa kaadettiin varjostavia
puita viheriön valo-olosuhteiden ja ilman liikkumisen parantamiseksi.
Viime kesän myrskyissä kaatui taas
useita puita, eikä vaaratilanteilta vältytty. Tampereen kaupungin puuasiantuntija Heli Vuorilampi teki pikaisen kat-

selmuksen syksyllä ja hänen ohjeidensa
mukaan kaadettiin muutama selkeästi
vaarallisen laho puu. Lisäksi kaadettiin
aiemmin kuolleeksi merkittyjä puita

Avantista iso apu
Tälle kaudelle saamme uusia mahtavia
vahvistuksia konekantaamme. Päätimme investoida Avant-kuormaajaan, jolla
voimme tehdä kaikenlaista lumitöistä
maa-ainesten kuormaamiseen ja kulkuteiden kunnostamiseen. Meillä ei ole ollut kentälle sopivan kokoista kuormaajaa, Valtra-vanhuksemme on liian suuri,
painava ja kömpelö kentällä tehtävään
työhön. Nyt voimme tehdä kentällä
konevoimin monia töitä, jotka aiemmin
on tehty pelikauden aikana lapiolla.
Syksyn ja talven töiden viimeistelyyn Avant on jo päässyt osallistumaan

Uusi viheriöharja auttaa viheriöiden kunnossa pitämisessä.
					

ja olemme erittäin tyytyväisiä hankintaan. Avantiin hankimme lisälaitteiksi
myös kaivulaitteen, jolla voimme tehdä
pienimuotoisia kaivutöitä, sekä ketjukaivurin salaojituksia varten. Kuormaaminen onnistuu trukkipiikeillä ja lannoitesuursäkkien nostamiseen on oma
nostimensa.
Hankimme myös viheriöharjan, jolla dressaushiekan hierominen kasvuston tyvelle onnistuu huomattavasti aiempaa paremmin. Lisäksi harjalla
voidaan nostaa lamokasvustoa pystyyn
ennen leikkuuta, tämä tihentää kasvustoa pystyleikkuun tapaan, mutta hellävaraisemmin.

Papanat talteen
Suurtehopuhallin Buffalolla saamme
puhallettua lehdet, pikkurisut ja leikkuujätteen tehokkaasti ja näin parannettua kentän siisteyttä. Se myös nopeuttaa lehtien ja neulasten poistoa
viheriöiltä syksyisin huomattavasti ja
näin vapauttaa työvoimaa muihin töihin.
Hankimme väylien ilmastuslaitteen,
johon tulee sekä papanoita nostavat
holkkiterät että viiltoilmastusterät, joilla jälki on huomaamattomampaa. Väylien kaudenaikainen ilmastaminen auttaa nurmiheinää parantamalla oloja
kasvualustassa.
Meillä ei aiemmin ole ollut omaa
väylien ilmastuskonetta, vaan olemme
olleet lainakoneiden varassa.
Nyt pääsemme tekemään ilmastuksia useammin ja aikatauluttamaan ilmastukset paremmin. Hankimme myös
holkitusjätteen keruulaitteen eli core
harvesterin, jolla ilmastuspapanoiden
kerääminen onnistuu koneellisesti.
Investoimme työnnettävään kasvinsuojeluruiskuun, jolla voidaan tehdä
nestelannoituksia ja kasvinsuojelua silloin kun viheriöillä ei voi ajaa traktorilla. Hankimme niin sanotun leijuleikkurin siimapäällä helpottamaan jyrkkien
luiskien ja bunkkereiden reunojen leikkaamista.
Kyllä meidän nyt kelpaa!
Hanna Johansson
kenttämestari
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Haluatko pidemmän draivin?
Pro Kari Järvenpää,
Future Golf Oy
Kesä tulee nopeammin kuin uskotkaan,
tässä tarjontani tiiviissä paketissa.
Voit varata ajan opetukseeni soittamalla tai laittamalla minulle sähköpostia. Opetukset yksin, kaksin, ryhmässä,
ihan miten haluat. Heti aamusta myöhäiseen iltaan saakka.
Hinnat:
• 1 hlö 60 min
• 2 hlö 60 min
• 1 hlö 6 x 60 min

65 €
85 €
325 €

Kevään suositut lähipeli- ja tehokurssit
toteutuvat myös toukokuun aikana. Varaa paikkasi uuden kauden parhaaseen
aloitukseen.
Anna äidille (tai kaverille) lahjakortti opetukseen, yksityistunnille tai
edellä mainituille kursseille. Voit myös
ostaa lahjakortin grippien vaihtoon.
Eli grippien vaihdot ja erilaiset mailankorjaukset toimivat vanhaan malliin.
Paljon erilaisia malleja ja värejä. Myös
putteringrippejä laajasta valikoimasta.

Ohjelmassa ovat myös TPI-fysiikkatestit ja -ohjelmat. Fysiikkaharjoittelun alkua ei kannata siirtää syksyyn
vaan aloittaa heti. Muutaman viikon
harjoittelun jälkeen huomaat jo eron.
Harjoitusohjelman tekeminen tukee sinua saavuttamaan golftavoitteesi.
Voit maksaa TPI-testin ja golfopetukset liikuntaseteleillä. Käytä tämä etu
hyväksesi.

Haluatko lähteä
golfmatkalle?
Saat tehtyä matkan mahdollisimman
helposti kertomalla kohteesi ja ajankohtasi, niin annan sinulle tarjouksen. Viikko golfresortissa, pitkä viikonloppu
esim. Sloveniassa tai kuukauden kestävä long stay -golfloma esim. Portugalissa tai Espanjassa – valinta on sinun. Tai
voit lähteä minun järjestämälleni matkalle. Teen jälleen syksyllä lukuisia
golfmatkoja useisiin eri kohteisiin.
Katso futuregolfin sivustolta lisätietoa niin opetuksista kuin matkoistakin.
Ole yhteydessä ja tehdään tästä kesästä
2017 sinun paras golfkesäsi.

Kari Järvenpää
050 5175558
kari@futuregolf.fi
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PGA-pro Esan monipuoliset valmennuspalvelut
kaudella 2017
Yksityisvalmennus 50 min  50 €.Yksityisvalmennus 4 kertaa 50 min, saat viidennen tunnin kaupan päälle. Aloita
golf peruskurssilla. Nyt kurssihintaan
sisältyy kahden viikon iltapelioikeus.
Pelikurssilla valmennusta rangella
ja kentällä, info ja aikataulu TG:n nettisivuilla.
Valmennusta kaveriporukoille tai
yritysryhmille. Kerää ryhmä, valmennuksen sisältö ryhmän tavoitteiden ja
tarpeiden mukaan.
Esimerkiksi 4 tuntia valmennusta
rangella ja kaksi kertaa kentällä. Ryhmässä kulut osallistujaa kohti ovat pienemmät kuin yksityisvalmennuksessa.
Lähtökohta on, että toteutan kaikki
valmennukset oppilaan toivomalla tavalla. Ota siis rohkeasti yhteyttä niin toteutetaan sinulle tai ryhmälle sopivan
yksittäisen tapahtuman tai useamman
kerran valmennuskokonaisuuden.
Tervetuloa kertaamaan vanhaa ja
omaksumaan uusia ideoita peliisi.

Esa Lehti
0400 196171
esa.lehti75@gmail.com

Anna hienolle lajille mahdollisuus ihastuttaa Hänet!

Ladykapteenin suuret saappaat vaihtuivat, kuvassa vas. entinen ladykapteeni
Marisanna Schwenson ja nykyinen Margit Blomqvist.

Tule mukaan
kaverin kanssa
Tervehdys teille kaikille golfin ystäville! Ensinnäkin kiitos Marisannalle
edellisten vuosien ladykapteenin työstä.
Hänen innovoimansa Flash Mob on
saanut näkyvyyttä koko valtakunnallisella tasolla. Marisannan lopetettua minulle jäivät suuret saappaat, jotka yritän
täyttää mahdollisimman hyvin.
Kaikkeen tekemiseen golfin hyväksi
tarvitsen teitä hyvät golfarit. Yhdessä
tekeminen luo iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toivoisin olevani teille se
henkilö, joka yhdistää meitä golfin
iloon, pelaamiseen ja seuratoimintaan
Tammer-Golfissa.
Minulla on hyvä fiilis seuramme uusista toiminnan järjestelyistä, varsinkin
kentän parannus- ja hoitosuunnitelmista. Niillä toimenpiteillä pelaamisestamme tulee entistä sujuvampaa ja siten
myös meidän seuraamme on helpompi
saada uusia jäseniä, joita kipeästi kaipaamme.

Suomen golfliitto on ottanut teemakseen naisgolfin tänä vuonna 2017.
Tammer-Golfin naistoimikunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
naisille, ja haluan innostaa teitä kaikkia
osallistumaan niihin mahdollisimman
runsaslukuisesti. Tapahtumista tiedotetaan kaikille sähköpostin kautta ja tietenkin Tammer-Golfin sivustolla. Naiset ensin - on Suomen golfliiton slogan
tänä vuonna. Siteeratakseni toiminnanjohtajaamme Markus Junnia, ilman
naisia ei ole miehiä.
Tarkoituksena on tänä vuonna hankkia uusia naisjäseniä mahdollisimman
paljon erilaisilla tapahtumilla. Myös si-

					

nulla on mahdollisuus esimerkiksi työyhteisössäsi saada työkaverisi innostumaan golfista ja ottamaan yhteyden
Tammer-Golfin toimistoon, jotta voimme kertoa, kuinka golfharrastuksessa
pääsee alkuun.
Pelaaminen voi parhaimmillaan olla
joskus jopa kivaa. Yksikin onnistunut
lyönti antaa hyvän mielen ja saa yrittämään yhä uudelleen.
Pelin kehittymisen kannalta olisi
tärkeää, että pelaisimme mahdollisimman paljon erilaisten golfareitten kanssa. Itse olen jo parina kesänä pelannut
vaihdellen mies- ja naisryhmien kanssa,
mikä on parantanut golfiani ja samalla
olen tutustunut uusiin kasvoihin.
Toivoisin myös, että me naiset vedettäisiin yhtä köyttä ja veisimme Tammer-Golfin naisgolfin aivan uudelle tasolle. Meillä saisi olla myös enemmän
osallistujia TG:n naisten kilpailuihin
sekä esimerkiksi Pirkanmaan Lady Cup
-kisoihin. Naisille järjestetään myös lähipeli-iltoja, joihin toivon runsasta
osanottoa. Lähipeli ratkaisee.
Meille naisille hyvä esimerkki ja
kannustaja on kiistatta seuramme kasvatti Noora Tamminen. Hän on varmasti saanut meillä tyttögolfareita innostumaan ja harjoittelemmaan entistä
ahkerammin. Onneksi meille on tullut
hyviä nuoria naisia Nooran seuraajaksi,
ja toivotan heille menestyksellistä golfvuotta
Kaikki eivät halua kilpailla, joten
heille järjestetään leikkimielisiä kilpailutapahtumia, joissa ei mennä ryppy otsassa, vaan suu korvissa.
Vietämme laatuaikaa yhdessä Tammer-Golfin kauniissa miljöössä ulkoillen ja liikkuen.
Uutena ladykapteenina kierrän uusien jäsenien ja 36-tasoitusryhmän kanssa kentällä. Tutustumme kenttään ja miten siellä kannattaa liikkua, että
pelaamisesta tulee joustavaa ja kivaa.
Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai
sinulla on jo jokin hyvä idea liittyen
golfiin tai seuratoimintaan, niin kerrothan siitä. Toivotan kaikille seuran jäsenille antoisaa golfkesää.
Margit Blomqvist
ladykapteeni
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Naiset ensin - teemavuosi

Toivotamme kaikki
lämpimästi tervetulleeksi!
Juuri tällä hetkellä juttua kirjoittaessani
satelee kevyttä lunta, vaikka kenttämme
näyttikin eilen jo lähes sulalta. Greenit
olivat olleet jo jonkin aikaa lumettomia
ja esimerkiksi väylän 10 aloituspaikka
Teiskontien vieressä vihersi.
Lehteä lukiessasi kenttämme on toivottavasti jo valmiina alkavan kauden
hienoihin golfkokemuksiin. Varmasti se
on kauttaaltaan uuden nurmen peittämä
ja toivokaamme, että luonto on herännyt muuttolintuineen ja kevätkukkineen.

Kaudella 2017 vastaamme Suomen
golfliiton naisten teemavuoden haasteeseen aktiivisella osallistumisella eri tapahtumiin. Golfliitto otti Tammerin
edellisen ladykapteenin ideoiman ja
Likkojen lenkin yhteydessä yhdessä
Pirkanmaan seurojen naisgolfareiden
kanssa toteuttamamme valtakunnalliseksi tapahtumaksi.
Osallistumme tänäkin vuonna yhteisvoimin Likkojen lenkille. Lauantaina 20.5. emme kuitenkaan flashmobbaa, mutta tuomme naisgolfia näkyville

uudella ja innostavalla tavalla – lähdethän mukaan!
Perinteisenä Mailan päivänä 17.5.
käynnistämme kauden tutustumalla
sääntöudistuksiin, kertaamalla vanhoja
sääntöjä ja kertomalla yksityskohtaisemmin kesän muista tapahtumista.
Noin kymmenen seuramme aktiivista naisgolfaria osallistui 2.4. Pirkanmaan golfseurojen naisille suunnattuun
yhteiseen sääntökoulutukseen. Kauden
kilpailuissa ja muissa tapahtumissa ja
tavoitteenamme on edistää golfin nauNaisten
pukuhuone on
saanut
remontin
jäljiltä uuden
valoisan
ilmeen.

12

TG - N EW S

1 • 2017

Naistoimikunta toivottaa jälleen kaikki naiset mukaan.

tittavuutta sääntötuntemusta kehittäen.
Golf suosii niitä, jotka malttavat
harjoitella lähipeliä. Siksi järjestämme
perinteiset lähipeli-illat touko-kesäkuussa.
Harjoittelu ja pelaaminen ulkona ja
usein myös paahtavassa auringossa liikkuminen on nautinnollista, vaikkakin
runsaaseen auringonottoon liittyy omat
riskinsä. Haluamme meidän kaikkien
kiinnittävän huomiota ihomme terveyteen ja siksi järjestämme yhdessä Pirkanmaan seurojen kanssa illan, jossa
saamme asiantuntijan neuvoja auringon
aiheuttamiin iho-ongelmiin. Toivottavasti pääset mukaan 23. toukokuuta.
Edellisinä vuosina suosiota saaneet
kaverikisa ja norjalaiskisa järjestetään
tänäkin kesänä. Kaverikisan avulla
voimme jokainen pyrkiä innostamaan
uusia naisia golfin pariin.
Jokainen meistä voi pyytää kaverikseen keskiviikon 14.6. iltakisaan naisen, jolle lajimme on entuudestaan aivan vieras. Hän saa tuntumaa peliin
lyömällä kunkin väylän putit. Toivokaamme, että kaverimme innostuvat
liittymään joukkoomme.

Norjalaiskisa pelataan kansallisen
golfviikon päätteeksi naisten sunnuntaina 11.6. Se on leikkimielinen kilpailu,
jossa pelaaja heittää palloa jokaisella
väylällä kerran lyöntien lisäksi. Heittoa
ei lasketa lyönniksi ja siksi pisteitä karttuu yllättävänkin runsaasti!
Tälle kesälle saimme kansallisen
Gloria-golfin karsintakilpailun, jonka
nimesimme Gloria Golf Sky Ladies
Openiksi. Se pelataan sunnuntaina 18.6.
Kahden sarjan kaksi parasta pelaajaa
pääsee 21.7.-22.7. Kymen Golfissa järjestettävään finaaliin.
Toinen pääkilpailumme on Mansen
Likat 12.8. Se on osa Pirkanmaan Lady
Cupia. Cupin muut osakilpailut ovat

6.7. River Rose Nokialla, 22.7. Gogolf
Store Ladies Open Pirkkalassa ja 29.7.
Lakeside Ladies Open Vammalassa.
Iloksemme myös Pirkanmaan Golfin ja
Hiisigolfin naiset tulevat tällä kaudella
mukaan cupiimme.
Edellisten lisäksi järjestämme erilaisia naisgolftapahtumia pitkin kesää.
Tarkempia tietoja saat kotisivuiltamme
ja seuran ilmoitustauluilta.
Ja vielä yksi asia – pukuhuoneemme
on saanut uuden ilmeen. Toivottavasti
se miellyttää ja palvelee meitä kaikkia
käyttäjiä
Marja-Leena Lähteenmäki
naistoimikunnan puheenjohtaja

Ladygolf flashmob, Likkojen lenkki 21.5.2016. Kiitokset vielä ideoinnista
ja toteutuksesta Marisanna Schwensonille.

					

13

Junioritoimikunta tiedottaa

Junioritoiminta tarjoaa
monipuolisia mahdollisuuksia
Junioritoimikunta kannustaa ja tukee kaikkien junnujen
golfin pelaamista. Hyvä golf on kaverin kannustamista,
tsemppausta ja reilua peliä kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille
junnugolfareille. Tärkeintä on, että golf on hauskaa.
Junioreiden
harjoitusryhmät
Tammer-Golf tarjoaa junioreille ammattitaitoista valmennusta monta kertaa viikossa.
Olemme tehneet junioreille eri harjoitusryhmiä ja aloittaville pelaajille alkeiskurssin.
Ryhmä 1
• Ohjatut harjoitukset kesällä 3 krt/vko
(päivät vaihtelevat kisojen mukaan)
• Treenipäivät 3-4 kpl / kesä
• 50 koria palloja, lisäkorit 0,5 €
• Hinta kesäkaudelta 200 €
Ryhmä 2
• Ohjatut harjoitukset kesällä 2 krt/vko:
• Maanantai klo 11.30-13.00
• Keskiviikko klo 9.00-11.30

• Treenipäivät 3-4 kpl / kesä
• 20 koria palloja, lisäkorit 0,5 €
• Hinta kesäkaudelta 150 €
Ryhmä 3&4
• Ohjatut harjoitukset kesällä 1 krt/vko
• Keskiviikko klo 11.30-13.00
• Treenipäivät 2-3 kpl / kesä
• 20 koria palloja, lisäkorit 0,5 €
• Hinta kesäkaudelta 100 €

Golfin parissa
liikkumista
• Ohjatut rennot harjoitukset 1 krt/vko
• Tiistai klo 16-17.15
• Harjoitukset on tarkoitettu kaikille junioreille tasosta riippumatta ja niihin
osallistuakseen juniorin ei tarvitse olla
edes seuran jäsen

• Golfin lisäksi harjoituksissa kokeillaan muitakin lajeja ja pelaillaan soveltaen golfia.
Näiden harjoitusryhmien lisäksi tarjotaan aloittaville junioreille tutustumiskurssi. Tämän jälkeen juniori voi jatkaa
golfia sopivassa harjoitusryhmässä tai
rennommissa harjoituksissa, joita järjestetään kerran viikossa kaikille halukkaille.
Toinen kaikille junioreille tarkoitettu tapahtuma on maanantaisin pidettävät ohjatut peli-illat klo 19-20.30.

Tutustumiskurssit
Uusi harrastus lapsille vaivattomasti ja
edullisesti.
•  Neljä kertaa 1,5 tuntia, valmentajana
PGA-pro Esa Lehti

Juniori Golf
-lähipelikisa
Kisat alkavat tiistaina 30.5. ja
jatkuvat 13.6., 27.6., 1.8., 15.8.
alkamisaika on aina klo 18.

Tammer-Golfin Junior lähipelikisa jatkuu jälleen,
vetäjänä jatkaa pidetty Jouni Marjeta.
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Juniori Golf on kaikille maksuton tapahtuma ja tarkoitettu
aloitteleville junioreille ikään ja
tasoon katsomatta. Osallistua
voi joko yhteen tai kaikkiin tapahtumiin, ei tarvitse olla edes
minkään golfseuran jäsen.
Ohjaajana Jouni Marjeta.
Tervetuloa mukaan hauskaan tapahtumaan!

• Hinta 60 € / osallistuja
• Kurssilla harjoitellaan golfin alkeita ja
tutustutaan jo pelaamiseen kentällä
• Harjoitteet on suunniteltu niin että
vasta-alkajat pääsevät helposti alkuun
• Kurssit alkavat kesäkuun alussa. Tarkka aikataulu löytyy Tammer-Golfin
nettisivuilta toukokuussa.
• Kurssimaksu sisältää valmennuksen ja
tarvittavat välineet kurssin ajaksi.

Starttipaketti
8–12-vuotiaille
Kattava Tammer-Golfin Starttipaketti
sisältää seuraavat asiat:
• Juniori liittyy Tammer-Golfin juniorijäseneksi
• Pelioikeus kentälle koko kaudeksi
• Edellä mainittu tutustumiskurssi 4
kertaa 1,5 tuntia PGA - ammattilaisen
ohjauksessa
• Pääset kurssin jälkeen mukaan ohjattuun junioritoimintaan sinulle sopivassa tasoryhmässä
• Tapahtumia järjestetään syksyyn asti
1-2 kertaa viikossa
• Ohjatuissa tapahtumissa saat tarvittaessa välineet lainaksi veloituksetta
Tämä tehokas starttipaketti vain
150 €.
Juniori voi päättää tutustumiskurssin jälkeen, että haluaako ottaa starttipaketin ja lähteä aktiivisemmin mukaan
Tammer-Golfin junioritoimintaan.
Junioreiden tutustumiskursseille voi
ilmoittautua ottamalla yhteyttä junioritoiminnan koordinaattoriin, Ira Koivusaloon: ira.koivusalo@tammer-golf.fi,
044 235 3730
Laitathan sähköpostilla tulevan ilmoittautumisen yhteyteen osallistujan
nimen, iän, yhteystiedot.

lumuotoja, entisellään on jako kolmeen
eri kilpailutasoon, taidon ja iän mukaan.
Vanha Tsemppitour tullee jatkossa
olemaan Future Tour, Aluetouria kutsutaan Junior Challenge Touriksi ja junioreiden pääkiertue on jatkossa Finnish
Junior Tour.
Future- ja Junior Challenge Tour pelataan aiempien vuosien malliin viidellä
eri alueella, sisältäen kuusi kilpailukierrosta. Tammer-Golf kuuluu lännen alueeseen, mutta muidenkin alueiden kilpailuihin voi osallistua. Tällöin seura ei
rahallisesti tue muiden alueiden kilpailuihin osallistujia.
Future Tourilla pelataan kuusi eri
sarjaa sekä joukkuekilpailu, Future Liiga. Pelaajien tulee olla iältään 8-16 vuotiaita. Tänä vuonna Future Tourilla on
sallittua käyttää mittalaitteita etäisyyksien määrittämiseen. Junior Challenge
Tourilla jatketaan viime kaudella hyväksi todettua punaisilta ja keltaisilta
tiiltä pelaamista.
Future Tourille mukaan tulevan Future Liigan tavoitteena on innostaa ja
houkutella lisää pelaajia kilpailuihin
joukkuepelien kautta.
Junior Challenge Tourin sekä Finnish Junior Tourin ikärajat muuttuvat
8-21 ikävuoteen, jolloin nuorille kehittyneemmille pelaajille tarjotaan lisää
kilpailuja.
Tänä vuonna Tammer-Golfissa on
junioritoimikunnassa
asetettu
eri
Toureista vastaavat henkilöt, joilta voitte kysyä neuvoa ja sopia esim. kimppakyytejä. Yhteystiedot löytyvät ilmoitustaululta ja seuran nettisivuilta.
Tammer-Golf järjestää tänä kesänä
FJT:n osakilpailun 8.-9.8. Tervetuloa
talkootöihin, esim. fore-caddieksi tai

Junioreiden golf-liiton
alainen kilpagolf
Tammer-Golf kannustaa ja panostaa junioreiden harjoitteluun kaikilla tasoilla
ja tukee kilpailemista. Meidän juniorit
ovat perinteisesti osallistuneet kaikilla
tasoilla golf-liiton järjestämiin kilpailuihin. Tälle vuodelle golf-liitto on uudistanut sarjoja, niiden nimiä ja kilpai					

tulospalveluun ja tietenkin seuraamaan
Suomalaista juniorigolfia korkeimmalla
tasolla.
Lisätietoja golf-liiton junioreiden
kilpagolfista löydät osoitteesta golf.fi/
kiertueet
Hyviä kilpailukierroksia ja menestystä kaikille junioreille!

Koulugolf
-projekti
Koulugolf projektin tarkoituksena on
järjestää pysyvää yhteistyötä TammerGolfin ja Tampereen koulujen välille.
Tammer-Golf lahjoittaa Draivia Kouluun!- välinebägin viidelle kenttää lähimpänä olevalle koululle: Takahuhdin
koululle, Sammon koululle, Linnainmaan koululle, Leinolan koululle ja
Kissanmaan koululle. Välineet on suunniteltu lapsille, joka mahdollistaa sen,
että golf tuodaan ”lasten näköisinä” ja
turvallisena liikuntatunneille.
Lähikoulujen opettajille on tarjolla
mahdollisuus tulla luokkansa kanssa tutustumaan golfiin Tammer-Golfilla toukokuun aikana. Lisäksi Koulugolf-projektiin kuuluu opettajien kouluttaminen
golfin pariin.
Haluamme edistää lasten hyvinvointia ja monipuolista aktiivisuutta koulugolf-projektin avulla. Lisäksi tavoitteenamme on saada lasten mukana koko
perhe kiinnostumaan golfista.

Pirkanmaan
Junnutour
Pirkanmaan Junnutour pelataan seitsemällä kentällä ja finaalit järjestetään viime vuoden voiton kunniaksi TammerGolfilla 1.8.2017.
Tourilla on mukana Tammer-Golfin
lisäksi Nokia River Golf, Golf Pirkkala,
Lakeside Golf, Ikaalisten Golf, Pirkanmaan Golf ja Hiisi Golf.
Pirkanmaan Junnutour on hieno
mahdollisuus aloittelevalle junioripelaajalle kokea uusia kenttiä, saada lisää
pelikavereita ja oppia kilpagolfin perusteet rennossa joukkuekilpailussa.
Lisätietoja Pirkanmaan Junnutourista löydät sivustoltamme.
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Odotettavissa kesä ja
monta jännittävää kisaa
Tervehdin teitä Tammer-Golfin seniorit
mitä nöyrimmin mielin ja suurin odotuksin.
Talvi on jo takana. Auringon kultaiset säteet lämmittävät.
Näihin aikoihin vuodesta jokainen
meistä herää pelikesään odottavin miettein, innoissaan ja kauden alkua odottaen. Toivottavasti jokainen muisti pitää
talvikaudella kuntoa yllä.
Tämä vuosi on meille monin tavoin
erilainen. Itsenäinen Suomi juhlii ensimmäistä 100 vuottaan. Tammer-Golf
on saanut uuden toiminnanjohtajan,
Markus Junnin, jonka seniorit toivottavat lämpimästi tervetulleeksi. Erittäin
hyvä yhteistyö on jo alkanut. Hienoja
uusia ajatuksia ja ehdotuksia olemme
saaneet. Osa ehdotuksista on jo otettu
käyttöön.

Hyvin pitkän ja ansiokkaan työrupeaman TG:n toiminnanjohtajana toiminut Eeva Tamminen on siirtynyt
eläkkeelle. Toivotan Eevalle rattoisia
eläkepäiviä! Toivon näkeväni Eevan
usein pelaamassa golfia kanssamme.
Näiden lisäksi toivotamme senioritoimintaan ja kilpailuihin tervetulleeksi
50-vuotta täyttäneet miehet.
Seniorien torstaikilpailut on muutettu pelattaviksi maanantaisin muiden
Pirkanmaan klubien tavoin. Kauden
aloituskilpailu pelataan 15.5. varaslähtönä. Tällöin tutustumme jälleen kenttäämme ja tarkastelemme, miten alueet
ovat talvehtineet.
Viikkokilpailun avajaiskilpailu järjestetään 22.5. yhteislähdöllä.
Viikkokilpailuja pelataan neljätoista
ja niistä kahdeksan parasta pb- ja scr-tu-

losta otetaan mukaan lopputuloksiin.
Normaali viikkokilpailuiden lisäksi
pelataan kisoja, jotka sisältävät erikoiskilpailuja (esimerkiksi puttikisa) sekä
kisoja, jotka ovat pelkästään erikoiskilpailuja (esimerkiksi pinkkipallokisa).
Näiden lisäksi kilpaillaan pari- ja
joukkuekilpailuja.
Juhannuskilpailu 22.6. on parikilpailu ja 10.7. pelattava viikkokilpailu
kisataan 4-hengen joukkuekilpailuna,
pelimuotona best-ball.
Seniorimatkoja järjestetään neljälle
kentälle, ensimmäinen Keimola Golfiin
23.5.
Seniorit saavat vieraakseen Ruuhikosken Golfin 26.6. Lisäksi isännöimme 10 seuran ottelua 29.8. Olethan vahvistuksena myös näissä koitoksissa!
Seniorien tapahtumakalenteri kertoo
kisojen ajankohdat, kilpailumuodot ja
matkakohteet. Toimintasuunnitelmassamme on seikkaperäisempää tietoa kesän tapahtumista, toiminnasta, pistelaskusta ja palkitsemisista.
Valvontaa kentällämme järjestetään
viikonloppuisin silloin, kun ei ole kilpailuja. Kilpailuissa valvonnan hoitaa
kilpailunjohtaja.
Toivon, että jokainen huolehtii kentän kunnosta korjaamalla lyöntijälkiä
nurmisiemenseoksella. Viime kesänä
kenttä oli suhteellisen hyvässä kunnossa, kun lyöntijäljet korjattiin. Kiitos siitä Teille jokaiselle! Tämä työ jatkuu....
Olette lämpimästi tervetulleita järjestämiimme tapahtumiin!
Toivon kaikille onnistunutta golfkesää. Nähdään klubilla ja kentällä.
Ystävällisin golfterveisin
Marjatta (Jatta) Välimaa
senioritoimikunnan puheenjohtaja
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UUSI
AUTO
KEVÄÄKSI!
VOLVO suosikkimallit nyt huippueduin suoraan varastosta.
9 kpl

Nyt saatavana huippuvarusteltu S90:

1 kpl

VOLVO S90
D4 AWD BUSINESS INSCRIPTION AUT.

67 700 €
VOLVO XC60 CLASSIC
D4 AWD BUSINESS R-DESIGN AUT.

57 600 €
9 kpl

VOLVO XC60 CLASSIC
D4 BUSINESS R-DESIGN AUT.

50 500 €
2 kpl

3 kpl

VOLVO V60
D4 AWD BUSINESS SUMMUM AUT.

48 000 €
4 kpl

VOLVO V60 CROSS COUNTRY CLASSIC

Automaatti veloituksetta!

VOLVO V60

VOLVO V40

T3 BUSINESS AUT.

D2 BUSINESS AUT.

39 900 €

31 300 €

4 kpl

Talvirenkaat Volvo alumiinivanteilla
KAUPAN PÄÄLLE!*
5 kpl
2 kpl

VOLVO V60 CLASSIC

D4 AWD SUMMUM AUT.

D4 AUT. R-DESIGN

52 500 €

45 800 €

VOLVO S60
D4 AWD BUSINESS AUT.

43 000 €

Talvirenkaat Volvo alumiinivanteilla KAUPAN PÄÄLLE!*
VOLVO S60 -malliston EU-yhd. 3,7–7,8 l/100 km, CO2 96–179 g/km. VOLVO S90 -malliston EU-yhd. 2,0–7,2 l/100 km, CO2 46–165 g/km. VOLVO V40 -malliston EU-yhd.
3,4–5,9 l/100 km, CO2 89–137 g/km. VOLVO V60 Classic -malliston EU-yhd. 1,8–8,1 l/100 km, CO2 48–186 g/km. VOLVO V60 Cross Country Classic -malliston EU-yhd.
1,8–8,1 l/100 km, CO2 48–186 g/km. VOLVO XC60 -malliston EU-yhd. 4,5–7,7 l/100 km, CO2 117–179 g/km. Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. *Talvirengastarjous on voimassa
30.4.2017 saakka ja koskee seuraavia malleja: V40, V40 CC, S60, V60, S60 CC, V60 CC Classic ja XC60 Classic. Kuvien autot erikoisvarustein.

KÄYTTÖAUTOSSA
SINUA PALVELEE
Lokomonkatu 25, Tampere, 03–2834 111
automyynti ark. 9–18, la 10–14
huolto ark. 7–18, la 10–14
varaosamyynti ark. 8.30–18, la 10–14
vauriokorjaamo ark. 8–16
KAYTTOAUTO.FI

					

Ari Karjalainen
puh. 0500 627 374
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Maksut

Greenfee, vierailijat
Aikuiset
Opiskelijat (alle 27v)
Juniorit (alle 21v)
Jäsenen vieraana/aikuinen

50
40
30
40

Greenfee, jäsenet
Aikuiset
Opiskelijat (alle 27v)
Juniorit (alle 21v)

35 €
25 €
20 €

Jäsenmaksut
Aikuiset
Opiskelijat opiskelijakortilla
Juniorit

Pelikausimaksut
Aikuiset
Aikuiset, 2. perheenjäsen
Aikuiset, rajoitettu pelioikeus
- Lähdöt ennen klo 14
Opiskelijat (alle 27v)
Juniorit
alle alle 21v (98-96)
alle 18v (99-01)
alle 16v (02-05)
alle 12v (o6->)

Liittymismaksut
Aikuiset
Opiskelijat opiskelijakortilla
Juniorit 21v tai alle

€
€
€
€

Tammer-Golfin
klubiravintola
Tunturipuro

305 €
180 €
115 €

335 €
295 €
295 €
219 €
219€
150€
100€
0€

100 €
50 €
25 €

Muut maksut
Kärryt
0€
- Toimii 2 euron kolikolla
Rangepoletti
2€
E-rangekortti		
- Lataus caddietoimistossa
Bägisuojavuokra
45 €
Kärrypaikka
15 €

Tervetuloa
ruokailemaan
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Klubilla
tapahtuu...

Klubitoimikunnan tapahtumakalenteri
löytyy kokonaisuudessaan
www.tammer-golf.fi.

Tammer-Golfin parkkipaikalla
pidetään 28.5. klo 12-15
peräkonttikirppis
Kirpputori pidetään klo 12-15 Tammer-Golfin pysäköintialueella ns. peräkonttikirppis. Jokainen paikan
varannut vastaa itse omasta myyntipöydästään ja
tuotteiden myynnistä.
Tammer-Golf ei ota myyntiin eikä myy kenenkään puolesta tuotteita. Paikan hinta on 10 € / paikka.
Myyntipaikan varaus 25.5. mennessä: toimisto@
tammer-golf.fi tai 050 4419420. Tervetuloa kirppikselle!

Klubimatka Saimaalle

Tänäkin vuonna perinteinen, suosittu Gentleman
Cup pelataan 15. heinäkuuta yhteislähtönä klo 9.

Klubitoimikunnan järjestämä klubimatka tehdään
tänä vuonna Saimaalle, teemana Suomi 100 vuotta.
Ajankohta on elokuun viimeisellä viikolla, matkanjohtajana Pirjo Hallamaa. Matkaohjelma ja tarkka
päivämäärä ilmoitetaan toukokuun lopulla.

TTT:llä 8.11.
Viulunsoittaja katolla
Teatteri-ilta keskiviikkona 8.11. Tampereen Työväen
teatterissa, Viulunsoittaja katolla. Näytökseen on
varattu 50 lippua, lipun hinta on 50 €/kpl.
Ilmoittautumiset klubitoimikunta / Tarja Kankainen:
tkankainen_6@hotmail.com tai 050 5620862

Kilpailukalenteri löytyy
kokonaisuudessaan www.tammer-golf.fi.

Rakla Tampere Oy lahjoitti Eeva Tammiselle
saunan oven, jossa tamperelaisen taiteilijan
Olli Joen taideteos ”Par 3”.
Ovi laitettiin miesten saunaan.

					

27.5.
10.6.
17.6.
18.6.
22.6.
1.7.
8.7.
15.7.
5.8.
19.-20.8.
26.8.
9.9.

Poro Scramble
GoGolf Shop Open
Ropo Garden Scramble
Gloria Lady Cup
Juhannus Golf Scramble
Martta & Maunot Scramble
Back to 80s & 90s
Gentleman Cup
Volvo World Golf Challenge
Tammer-Golf mestaruuskilpailut
Honda Open
IcePower Scramble
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Tammer-Golfin yhteistyökumppaneita

Aistihuone-projekti

Taysin
lastepsykiatrian
klinikan hyväksi

Golfataan
lasten hyväksi!
Tampereella 3. elokuuta Tammer-Golfin kentällä
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